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Abstract. This is a popular story about the life and work of the prominent Bulgarian petrograph Acad. Strashimir Dimitrov. The time 
of his scientific work play a role as a relationship between the first Bulgarian geologists and their modern followers. The eminent scien-
tist visited many geological terrains of Bulgaria and described methodically and accurately what he has seen. His scientific publications 
always contain modernism and in-depth analysis. He has early understood that the igneous and metamorphic rocks are his professional 
love and remains faithful throughout his life. A great lecturer and supervisor, he is responsible and mindful for the future of the Bulgarian 
geology. To Acad. Georgi Bonchev and to him we owe the foundation of the Geological Institute of the Bulgarian Academy of Sciences. 
Also, Str. Dimitrov insist upon a strong connection between geological practice and science. His creative path is a string of reached peaks 
(Assistant, Assoc. Prof., Professor, Academician), a prominent scientist and lecturer, head of the Geological Institute and vice president of 
the Bulgarian Academy of Sciences, a public figure, but above all a fascinating man.
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Резюме. Това е популярен разказ за живота и творчеството на изтъкнатия български петрограф акад. Страшимир Димитров. 
Неговото време е връзката между първите български геолози и съвременните им наследници. Бележитият учен обхожда много 
геоложки терени на България и описва методично и точно видяното от него. Научните му публикации винаги са изпълнени с 
новости и задълбочен анализ. Разбира рано, че магмените и метаморфните скали са неговата професионална обич и им остава 
верен през целия си живот. Чудесен преподавател и можещ ръководител той се отнася отговорно и грижливо към бъдещето на 
родната геология. На акад. Георги Бончев и на него дължим създаването на Геологическия институт на Българската академия на 
науките. Стр. Димитров ратува за силна връзка на геоложката практика и науката. Творческият му път е низ от покорени върхове 
(асистент, доцент, професор, академик), забележителен учен и преподавател, ръководител (директор на Геологическия институт 
и зам.-председател на БАН), общественик, но преди всичко обаятелен човек.

Ключови думи: акад. Страшимир Димитров, живот, творчество.

През 1942 г. е публикувана работата на Страшимир 
Димитров „Витошкият плутон“. Едва ли той 
е мислил, че тя ще бъде наречена класическа. 
Следващите 75 години се появяват редица статии 
по различни проблеми за геологията на Витоша. 
Неотдавна Витошкият плутон стана предмет на 
две дисертации. Да, всички те внесоха нови данни 
за структурата, геохимията и петрологията на плу-
тона. Науката се развива с много бързи темпове, 
благодарение и на въвеждането на нови физични 

1 Съкратен вариант от доклада на сесията по случай 70-та го-
дишнина от създаването на Геологическия институт „Страшимир 
Димитров“, състояла се през 2017 г.

методи за изследването на минералите и скалите. 
Но остава основата, положена с множество де-
тайлни теренни, микроскопски и аналитични из-
следвания, с голямо търпение и любов.

Страшимир Димитров е роден в София на 22 
август 1892 г. Семейството му е многолюдно, 
трудолюбиво, честно и добронамерено. Завършва 
Втора мъжка гимназия. Отраснал с просторите на 
любимата Витоша (фиг. 1) и Люлин, той избира за 
своя съдба естествените науки. В Софийския уни-
верситет студентските години поглъщат талантли-
вия младеж. На дипломата му за завършен пълен 
курс по естествена история стои датата 11 юли 
1914 г. Започва Първата световна война, в която 
поручик Страшимир Димитров показва завидна 
храброст на бойното поле.

СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, год. 79, кн. 1–2, 2018, с. 121–131
REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, vol. 79, part 1–2, 2018, p. 121–131



122

След положен изпит през 1918 г. той получава 
свидетелство за учителска правоспособност и из-
вестно време е гимназиален учител. През 1920 г. 
проф. Георги Бончев (фиг. 2), който не е забра-
вил един от най-обичаните си ученици, кани Стр. 
Димитров за асистент в катедра „Минералогия и 
петрография“, на която е ръководител. Младежът 
е щастлив, че ще бъде асистент на такъв учен в 
Университета (фиг. 3), който е единственото мяс-
то в България, където се създава геоложка наука. 
Незаинтересоваността на държавата към разви-
тието на геологията не убива желанието и устре-
меността на Стр. Димитров в преподавателската и 
изследователската дейност.

Още първите му работи подсказват за наблюда-
телен, находчив и точен изследовател. Утаечните 
скали на Лозенска планина (фиг. 4), кристалните 
форми на някои минерали (фиг. 5, 6), железоруд-
ните находища в Чипровско и Берковско (фиг. 7), 
свидетелстват за познания в широкия спектър от 
геоложки въпроси. Маршрутите в Западния Балкан 
са тези, които поставят началото на трайния му ин-
терес към магмените скали.

Фиг. 1. Любимата планина Витоша

Fig. 1. Vitosha - the favorite mountain 

Фиг. 2. Проф. Георги Бончев

Fig. 2. Prof. Georgi Bonchev

Фиг. 3. Софийският университет през 30-те години на 
20-ти век

Fig. 3. Sofia University during the 30th years of the 20th century

Фиг. 4. „Кайгана“ над с. Долни Лозен, гледана от връх 
Градище 
T2 – Среден Триас; J3 – Горна Юра; Сs – Сенон

Fig. 4. “Caiganä” over Dolni Lozen village, seen from Gra-
dishte Peak
T2, Middle Triassic; J3, Upper Jurassic; Cs, Senonian

Фиг. 5. Кристалографски форми на пирит

Fig. 5. Crystallographic forms of pyrite

Фиг. 6. Кристалографски форми на турмалин

Fig. 6. Crystallographic forms of tourmaline



123

Една година специализация в катедрата по пет-
рография в Хайделберг при световноизвестния 
проф. О. Ердмансдьорфер е година на напрегнат 
труд. Страшимир Димитров печели симпатиите 
на професора и немските колеги с аналитичен ум, 
бързо усвояване на нови методи и най-вече със 
стремежа да проникне и стигне до същността на 
различните проблеми, свързани с изучаването на 
скалите. По това време, привлечен от своеобраз-
ните особености на диабазовите скали, той разра-
ботва теоретично въпроси относно промените на 
един от основните скалообразуващи минерали. В 
геоложките си представи вижда морето, покрива-
ло преди милиони години нашите земи, неспокой-
ното му дъно с изливаща се лава, тихото отлага-
не на утаечните скали и развихрилата се стихия в 
земните недра, създаването на планините. Много 
неща улавя ученият от разказите на старите зеле-
ни скали. Скоро след завръщането си в България 
Страшимир Димитров публикува изследванията 
си върху диабазовите скали (фиг. 8) между Бов и 
Лакатник в живописния Искърски пролом. С тях 
той си извоюва името на петрограф с бъдеще. 
Може би грабнат от динамиката и загадките, както 
и от разнообразието на магмените и метаморфните 
скали, Страшимир Димитров им остава верен през 
целия си живот. Неговите разбирания за спилитите 
и процеса спилитизация са на световно равнище. 

Не е случайно, че в тома „Spilites and Spilitic rocks“ 
(1974) се цитират две статии на Стр. Димитров.

Благодарение на точна микроскопска диагно-
стика и задълбочени изследвания за първи път у 
нас Стр. Димитров описва и обяснява „уралитиза-
цията“ като процес, свързан с промяната на пирок-
сените в магмените скали. Неговата аналитичност 
се проявява и при изучаването на развитието на 
албитизацията на плагиоклазите.

Следват много работи, посветени на харак-
теристиката на скалите от Балкана (фиг. 9) и 
Витоша, Лозенската планина и Плана. Детайлното 
петрографско описание е придружено от резулта-
ти и тълкуване на химичните анализи. Немалко 
от микроскопските препарати и химичните ана-
лизи са направени от самия учен. Обособяването 
на диабаз-филитоидната формация (1939; фиг. 10) 
показва стремежа на Стр. Димитров да решава и 
най-сложните геоложки въпроси. На тази трудна 
част от геологията на България са посветени много 
работи на редица наши учени, особено в годините 

Фиг. 7. Геоложка скица на района североизточно от 
Берковица
1 – порфирен гранит с аплитни апофизи в шистите; 2 – па-
леозойски метаморфни шисти (Силур); 3 – мрамор (рудни-
те партии запълнени); 4 – Карбон

Fig. 7. Geological sketch of the area northeast of Berkovitsa
1, porphyry granite with aplite apophyses in the schists;  
2, Palaeozoic metamorphic schists (Silurian); 3, marble (ores 
are filled); 4, Carboniferous

Фиг. 8. Вариолитови диабази в Искърския пролом

Fig. 8. Variolite diabases in the Iskar Gorge

Фиг. 9. Диоритови порфирити в Искърския пролом

Fig. 9. Diorite porphyrites in the Iskar Gorge
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Фиг. 10. Петрографска скица на диабаз-филитоидната формация между гарите Лакатник и Бов

Fig. 10. Petrographic sketch of the diabase-phyllitoid formation between Lakatnik and Bov railway stations
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след 1980. Всички те са следвали идеята да се до-
пълват и усъвършенстват знанията за тази форма-
ция или комплекс така, както е било неотменимо в 
стила на Стр. Димитров. 

Преподавателската му дейност в Университета 
е изпълнена с редица новости. Лекциите му са об-
разец на яснота, точност и анализ. Не закъснява 
и избирането му за доцент през 1937 г. и за про-
фесор през 1942 г. (фиг. 11). Изборът му за про-
фесор е в годината на поява на забележителната 
му работа „Витошкият плутон“ (фиг. 12). Освен 
с чудесното геоложко изследване тя е и възраже-
ние на появилата се тогава, преди малко повече от 
десетина години, и станала популярна журналис-
тическа измислица за това, че Витоша е вулкан и 
как един ден може да изригне. Но явно мнението 
на Стр. Димитров за „невулканичния“ произход на 

Фиг. 11. Професор Страшимир Димитров

Fig. 11. Professor Strashimir Dimitrov

Фиг. 12. Петрографска скица на Витоша (1942)
1 – габро, анортозити (а); 2 – монцонити; 3 – левкомонцосиенити; 4 – калцимонцонити; 5 – монцогабро; 6 – калциеви 
монцосиенити; 7 – левкосиенити; 8 – аплитови граносиенити; 9 – аплитпегматитови жили; 10 – посока и наклон на грано-
сиенитовите и аплитпегматитовите жили

Fig. 12. Petrographic sketch of Vitosha (1942)
1, gabbro, anorthosites (a); 2, monzonites; 3, leucomonzonites; 4, calcimonzonites; 5, monzogabbro; 6, calcium monzosyenites; 
7, leucosyenites; 8, aplit granosyenites; 9, aplitpegmatite veins; 10, direction and dip of the granosyenite and aplitpegmatite veins
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Витоша не задоволява и днес жадните за сензации 
хора и те продължават „да поддържат огъня на 
вулкана и да подготвят лавата за изригване“ (б. а.). 

Страната ни има нужда от метали. Това под-
тиква Страшимир Димитров да осмисли данните 
за нашите магмени скали и разпространението им 
(фиг. 13, 14), да се изясни връзката им с рудообра-
зувателните и тектонските процеси.

„За да бъдат тези изучавания, изискващи мно-
го труд и средства, правилно насочени, нам се 
налага да имаме преди всичко ясна представа за 
досегашните постижения, а оттам и за непълноти-
те в днешните ни пояснения, които непълноти ще 
трябва да бъдат спроти значението им по-рано или 
по-късно запълнени от предстоящите петрограф-
ски изучавания.“

Встъпителното слово през 1938 г. „Постижения 
и задачи на петрографските изучавания у нас“ е 
първото аналитично обобщение на постигнатото у 
нас в областта на петрографията, но едновременно 
и израз на творческото му виждане за проблемите, 
разкриване на възможностите за решаване на тео-
ретични въпроси, търсене на минерални суровини.

„Всяка скала е един документ от историята на 
земната кора, чието разчитане и тълкуване дава 
възможности да се проникне дълбоко в същността 
на процесите, които се вършат при образуването 
и преобразуването на скалните маси. За да раз-
береш скалите най-напред трябва да разгадаеш 
техните минерали, връзките между тях, техния 
химизъм.“

В заключение Страшимир Димитров казва: 
„Така, излагайки постиженията и задачите на пет-
рографските изучавания у нас, надявам се, ще мога 
да посоча и на моите млади слушатели какво об-
ширно поле за научна работа остава открито и за 
нас, и за тях.“

Времето поглъща учения с близки и далечни 
маршрути, кабинета и лабораториите, аудитори-
ите и лекционните зали. Всяка лекция е частица 
от него и носи нещо ново от видяното и осмис-
леното преди. Тя достига ясно до съзнанието на 
бъдещия ествественик, геолог, химик, агроном и 
лесовъд. Образцовите лекции и занимателните гео-
ложки маршрути го правят всепризнат педагог. 
Следствието е умението да види онези талантливи 

Фиг. 13. Разпространение на палеозойския плутонизъм и вулканизъм в България

Fig. 13. Distribution of Paleozoic plutonism and volcanism in Bulgaria
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кълнове, от които расте неудържимо родната гео-
ложка наука.

За нуждите на геоложкото образование Стра-
шимир Димитров за кратък период от 15 го-
дини издава и преиздава следните учебници: 
„Ми нералогия. Обща и специална част“ (1940, 
1947, 1949), „Петрография. Кратък курс“ (1941, 
1945, 1948), „Обща петрография“ (1956, 252 с.), 
„Специална петрография“ (1953, 372 с.).

Страната ни изпитва нужда от суровини и енер-
гия. Геоложката мисъл и знание са впрегнати в из-
граждането на водноелектрически централи, язови-
ри и други воднотехнически съоръжения. Започват 
геоложки картировки и проучвателни дейности 
в редица рудни райони на страната. Резултатите 
от колективния труд са налице. Представените 
доклади се характеризират с точност и оценка на 
перспективите. Във всичко това се усеща умела-
та ръка на Страшимир Димитров и дълбочината 
на неговото тълкуване. Даже и тежката контузия 
при катастрофа на връщане от поредната коман-
дировка не може да го спре. Научен и методичен 
ръководител, той оказва помощ на геоложкото 
проучване, на химичните лаборатории и в съставя-

нето на така необходимата нова геоложка карта на 
България. Тези дейности с голям обем и важност 
не нарушават научноизследователския и препода-
вателския ритъм на професора. Важно значение 
има създаденият от него курс „Магматичните и 
метаморфните скали в България“ – едно доказа-
телство, че наследството от акад. Георги Бончев се 
развива и обогатява непрекъснато. 

Страшимир Димитров взима дейно участие като 
изпълнител и ръководител на геоложки проучвания 
с важно практическо значение. Между тях са:

– Предварителни геоложки проучвания относно 
възможността за изграждане на язовир „Пасарел“ 
(1923 г.);

– Предварителни геоложки проучвания на кас-
кадата „Петрохан“ (1946 г.);

– Геоложки проучвания и картировка в М 1:25 000 
на рудния район около Черноморското крайбрежие 
югоизточно от Бургас (1946 г.);

– Общи преценки на геоложките условия на 
набелязаните язовири и други хидротехнически 
съо ръжения в представените проекти в конкурса 
по изграждането на Родопския хидрокомбинат 
(1947 г.);

Фиг. 14. Разпространение на магмените скали в Средногорската област

Fig. 14. Distribution of the igneous rocks in Sredna Gora region
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– Геоложки и петрографски изучавания с 
картировка 1:40 000 на областта Бакаджиците, 
Ямболско (1951 г.);

– Геоложки проучвания и картировка в  
М 1:25 000 на Врачанския руден район (1952 г.) 
(фиг. 15);

– Геоложки и петрографски изучавания в райо-
на на Манастирските и Св. Илийските височини 
във връзка с научното ръководство на геоложката 
бригада по проучването на железорудното место-
рождение мина „В. Коларов“, Ямболско (1953 г.);

– Профилни изучавания върху метаморфната 
серия в северната част на Централните и Западните 
Родопи (1954 г.);

– Профилни изучавания върху метаморфната 
серия при Доспатската област и ЮЗ Рила (1955 г.);

– Върху стратиграфското разчленение и петро-
логията на метаморфните комплекси в Родопската 
област (1955 г.);

– Ориентировъчни изучавания върху метаморф-
ните комплекси в Източните Родопи (1956 г.).

1947 е година на поредни признания за Стра-
шимир Димитров. Поканен да чете лекции в Уни-
верситета в Скопие, той завладява студентската 
аудитория и не е чудно, че години след това за 
него се говори с чувство на уважение. 

Избирането му за редовен член на Българската 
академия на науките е нов връх в неговия живот. 
През 1950 г. той става секретар на Отделението за 
геолого-географски и химически науки. В акаде-
мичния живот се включва с познатата всеотдай-
ност и организаторски талант. Широтата на него-
вия поглед и прозрението за ролята на геоложката 
наука в бъдещето са в основата на създаването 
на Геологическия институт на БАН. Не трябва 
да се пропуска, че през 1952 г. той предлага на 
Централната библиотека на БАН програма за бъ-

дещето на библиотеката на Института. Днес тя е 
най-голямата у нас за специализирана геоложка 
литература с повече от 20 000 тома книги. Като 
съосновател и негов директор от 1950 г. (след 
акад. Георги Бончев) акад. Страшимир Димитров 
(фиг. 16) успява творчески да свърже науката 
с геологопроучвателната дейност. Според него 
„Търсенето и проучването трябва да се поставят 
на здрава научна основа, на добре обосновани на-
учни прогнози. Това ще спести излишни лутания и 
големи разходи.“

Фиг. 15. Местността „Каличина бара“ във Врачанския 
Балкан
на врезката – образец на варовик, взет от Стр. Димитров, 
1952 г.

Fig. 15. “Kalichina Bara” locality area in the Vratsa Balkan
Cropped – a limestone sample taken from Str. Dimitrov, 1952

Фиг. 16. Академик Стр. Димитров

Fig. 16. Academician Str. Dimitrow

Страшимир Димитров осъществява и идеята 
си за създаване на научноизследователски звена и 
групи към други ведомства. Но той вижда и лип-
сата на достатъчно квалифицирани специалисти в 
някои направления (нефтена геология, хидрогео-
логия, геохимия на рудите и др.). Грижата за бъ-
дещето и далновидността на академика се проявя-
ват в изпращането на геолози на специализация в 
СССР.

Личностните качества на акад. Страшимир Ди-
митров водят до членство в Президиума на БАН, 
Научния съвет за координация, Комисията за гео-
лого-географски науки и до зам.-председател на 
БАН. Той е търсен заради принципност и органи-
заторски талант. Спомогнал много за организира-
нето на научноизследователската дейност в стра-
ната той допринася за израстването и издигането 
на нашата наука. 

Дните стават все по-напрегнати и приличащи 
си по своята дълготрайност. До късно не угасват 
светлините в кабинета на учения и ръководителя. 
Неговата работоспособност е пословична и това 
се пренася и при сътрудниците му. Той е точен по 
старому в разговорите и шегите. Не обича празно-
думието, защото и той не приказва излишно. 
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Като честен и прям човек ненавижда лъжата, 
която е несъвместима и с морала на учения. Строг, 
но човечен, той намира време да изслуша всеки, 
потърсил съвета му. Насърчава младите, окуража-
ва ги с вяра и добра дума, насочва ги към интерес-
ни и възлови въпроси.

Въпреки огромната натовареност той винаги е 
грижлив и обичащ съпруг и родител, за когото се-
мейството е неразделна и важна част на живота му.

С много учени от чужбина е в тясна връзка. 
Лични познанства, кореспонденция, срещи на 
международни геоложки форуми, дълъг е списъ-
кът на учени със световна известност, а между тях 
са професорите П. Нигли (фиг. 17), В. Петрашек, 
Ф. Славик, П. Ескола, С. Бубнов, акад. А. Сауков 
и др. Личният му авторитет допринася за разраст-
ването на научното сътрудничество между чуж-
дестранните и нашите геолози. За своите приноси 
акад. Страшимир Димитров е избран за почетен 
член на Чехословашкото геологическо и минера-
логическо дружество.

за чутото и видяното, придружени са от изводи и 
препоръки.

Ученият и общественикът са неразделни. Като 
представител на Кърджалийски окръг в Народното 
събрание е посрещан винаги с обич от избирате-
лите си, които се уповават на него и геологията за 
добро бъдеще на този край.

Високите правителствени награди: Лауреат на 
Димитровска награда, орден „Народна република 
България“ – I степен (два пъти) и други са израз 
на уважение и признателност към човека и учения. 
Верен на себе си и последователен в изпълнението 
на задачите Страшимир Димитров започва систем-
но изучаване на метаморфните скали в Родопите, 
Сакар и Странджа. В тази сложна геоложка плете-
ница той намира подход и извежда нови законо-
мерности. Никога не забравя един от любимите си 
проблеми за връзката на магматизма с рудообразу-
ването. Така през 1959 г. се появява статията „За 
развитието на магматизма и разпределението на 
свързаните с него рудни находища в България“. 
Като учен творец той знае добре, че науката тряб-
ва да се популяризира. Майсторството си на раз-
казвач влага при представянето на природните 
богатства на България. Ето заглавията на някои от 
популярните му статии:

– Пегматитите в България (1934–1935);
– Природните ни богатства. Нашите железни 

руди (1935–1936);
– Природните богатства на Пирина (1935–

1936);
– Природните ни богатства. Барит и целестин в 

България (1935);
– Природните ни богатства. Хромитът и него-

вите находища (1935–1936);
– Нафтошисти (1936–1937);
– Радиеви руди в България (1937–1938);
– Железният пирит и неговите находища у нас 

(1939);
– Нашите серпентинитови находища като носи-

тел на ценни материали (1941–1942);
– Акад. Георги Бончев (1956).
Убеден е, че разковничето на успеха е в един-

ството и тясното сътрудничество на научната ми-
съл и практическия опит и умение. Това е особено 
важно, тъй като търсенето на полезни изкопаеми 
се насочва по-дълбоко в земните недра. „Да се 
търсят полезни изкопаеми в дълбочина по пътя на 
научното предсказване, това е една също така ак-
туална и близкоперспективна задача.“

Страшимир Димитров е уверен в силите и зна-
нията на българските геолози „...застанали твър-
до на своя отговорен пост.“ И като доказател-
ство за сливане на думи и дела самият той през 
1959 г. се противопоставя на построяването на 
Кремиковския комбинат.

С любов към науката и с непрестанен труд в 
благородния стремеж все по-нагоре акад. Стр. 
Димитров продължава делата на първите ни геоло-

Фиг. 17. Oтляво надясно: Васил Арнаудов, проф. д-р 
Паул Нигли, г-жа Николова, проф. Наум Николов, В. 
Петров, доц. Страшимир Димитров, проф. Васил Радев 
(София, 1939 г.)

Fig. 17. From left to right: Vassil Arnaudov, Prof. Dr. 
Paul Nigly, Ms. Nikolova, Prof. Naum Nikolov, V. Petrov, 
Associate Professor Strashimir Dimitrov, Prof. Vasil Radev 
(Sofia, 1939)

Научните постижения на акад. Страшимир Ди-
митров отдавна са преминали границите на Бъл-
гария. Негови трудове са отпечатани в СССР и 
ГДР. Той участва дейно в много геоложки проя ви 
в Мексико, СССР, ГДР и други страни, които са из-
раз на голямата му ерудиция като учен. Докладите 
му са интересни и предизвикват оживени разиск-
вания. Неговата съсредоточеност и внимание му 
помагат да обхване много от докладите и разиск-
ванията, за което му служи и владеенето на сте-
нографията. Отчетите му са подробна информация 
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ралогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ се 
стремят да съхранят творчеството му, да развият 
идеите му с новости, да издигат научното равнище 
на българската геология.

В бъдещето, заедно с творчеството (фиг. 18) 
и образа на човека и учения акад. Страшимир 
Димитров, ще свети необикновеният минерал 
страшимирит (фиг. 19). 

Образът на акад. Страшимир Димитров е пре-
създаден и по спомени на дъщеря му ст. н. с. кгмн 
Елена Димитрова и на негови студенти и колеги.

Използвана литература за акад. 
Страшимир Димитров

Акад. Страшимир Димитров. Личен архив. Централен ар-
хив на БАН. 

Акад. Стр. Димитров. 1961. Научни трудове, т. 1 (380 c.) и 
т. 2 (376 с.). София, Изд. БАН.

Академик Страшимир Димитров. 1960. – Сп. Бълг. геол. 
д-во, 21, 2, 101–102.

Академик Стр. Димитров (1892–1960). 1961. – Труд. геол. 
Бълг., сер. Геохим., минерал. и пол. изкоп., II, 5–7.

Академик Стр. Димитров. В-к „Работническо дело“, бр. 
113, 21.04.1960. 

Фиг. 18. Съчиненията на акад. Стр. Димитров в 2 тома

Fig. 18. Scientific papers of Academician Str. Dimitrov in 2 volumes

Фиг. 19. Минералът страшимирит

Fig. 19. The mineral strashimirite

зи. Неговите следовници в Геологическия институт 
„Страшимир Димитров“, Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“, Минно-геоложкия уни-
верситет „Св. Иван Рилски“ и Института по мине-
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